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Voorwoord

Dat begon met het ontwikkelen van een vijf-jaren strategie; 
belangrijk om een toekomstbestendige, duidelijke koers uit 
te stippelen die de organisatie -medewerkers én huisart-
sen - houvast geeft om in de komende jaren in te spelen op 
ontwikkelingen in de acute zorg en de wensen en eisen van 
de wereld om ons heen. De strategie is sámen ontwikkeld; 
tijdens een aantal sessies dachten huisartsen, triagisten, 
managers en het bestuur na over de essentie van Huisart-
senposten Rijnmond.

Met het benoemen van het bestaansrecht van Huisartsen-
posten Rijnmond – Huisartsenposten Rijnmond zorgt 
ervoor dat de patiënt in goede handen is tijdens de 
ANW-uren als de eigen huisarts er niet bij kan zijn – en 
de wijze waarop we dat willen doen – Huisartsenposten 
Rijnmond biedt de juiste zorg, op het juiste moment, door 

2018 was een veelbewogen jaar; het was een druk jaar én een goed jaar. Na het aantreden van 
een nieuw bestuur kwam de organisatie in een transitieperiode waarin er hard gewerkt is om een 
nieuwe weg in te slaan. Waar we 2017 afsloten met matige kwaliteitsprestaties, een extreem hoge 
werkdruk en een lage betrokkenheid van de huisartsen, kunnen we zeggen dat de organisatie in 
2018 een grote stap voorwaarts heeft gezet. Door met z’n allen de schouders eronder te zetten, 
zijn er veel mijlpalen bereikt en nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. 

de juiste persoon en op de juiste plaats – is voor iedereen 
inzichtelijk wie we zijn en waar we voor staan. Daarnaast is 
benoemd dat we onze medewerkers en aangesloten geves-
tigde en niet-gevestigde huisartsen een fijne, inspirerende 
plek willen bieden om te werken. 

Door onze projecten te verbinden aan drie speerpunten 
–  optimaliseren van het primaire proces, samenwerking 
met de ketenpartners en ontwikkeling van de organisatie – 
konden we gestructureerd en gefocust werken aan verbe-
tering en ontwikkeling. Veel van de ontwikkelingen die we 
in 2018 hebben ingezet, willen we in 2019 en 2020 verder 
uitwerken. Het inzetten van pilots om te toetsen of zaken in 
de praktijk ook daadwerkelijk verbetering brengen, is een 
beproefde methode. Samen gaan we ontdekken of iets werkt 
of niet.  >
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Afgelopen jaar liet ook een stijging zien in het aantal patiën-
tencontacten. De griepgolf aan het begin van 2018 zorgde 
voor een hogere zorgvraag op de locaties. Dat resulteerde 
in een totaal van 264.709 contacten, waar dat in 2017 
255.994 contacten waren. Het is mooi om te zien dat het ons 
steeds beter lukt om waar mogelijk het contact telefonisch af 
te handelen. Met als resultaat een duidelijke stijging van het 
aantal telefonische contacten en een lichte daling van het 
aantal consulten en visites.

Het verbeteren van de branchenormen was een zeer belang-
rijk punt van aandacht waarbij de focus lag op de respons-
tijd van de spoedlijn en de autorisatie van een contact door 
een huisarts binnen de gesteld norm van 1 uur. Deze beide 
normen zijn verbeterd in 2018 waardoor we nu voldoen aan 
de standaard. De stap naar een lokaal management met één 
locatiemanager en één medisch manager heeft hier enorm 
aan bijgedragen. Deze stijgende lijn willen we in 2019 door-
zetten voor alle branchenormen.

Het aantal calamiteiten afgelopen jaar vertoonde een 
dalende lijn, waren er in 2016 nog 12 meldingen en in 2017 
6, in 2018 was er slechts 4 keer sprake van een calamiteit. 
Tijdens het calamiteitenonderzoek staat veiligheid voorop, 
de betrokkenen moeten in een veilige sfeer en omgeving 
hun verhaal kunnen doen. In het verleden werd dit niet zo 
ervaren, een calamiteitenonderzoek voelde vaak als ‘in het 
beklaagdenbankje zitten’. Door het proces anders in te rich-
ten en open te communiceren; is er nu veel meer aandacht 
voor steun aan de betrokkenen, medewerker, huisarts en 
patiënt, naast het stimuleren van de lerende organisatie.   

Waar ook belangrijke ontwikkelingen in zijn geweest - 
ontwikkelingen die de komende jaren nog meer vorm zullen 
gaan krijgen - is de samenwerking met ketenpartners. De 
meldkamer, ambulancedienst, de huisartsenposten en de 
spoedeisende hulp zijn met elkaar verweven schakels in 
de acute zorg. Werken als afzonderlijke eilandjes is niet 
meer van deze tijd. Samenwerking en elkaars sterke kanten 

benutten kan een oplossing zijn voor de werkdruk die door 
alle betrokken partijen ervaren wordt, zorgen voor efficiëntie 
in mensen en middelen én bijdragen om te voldoen aan de 
eisen die de maatschappij vandaag de dag aan zorg stelt. 

De ontwikkelingen binnen de organisatie maken dat Huisart-
senposten Rijnmond met vertrouwen de komende jaren tege-
moet ziet. De in 2018 gezette stappen vormen een stabiele 
basis om op verder te bouwen. In dit jaarverslag tonen we in 
vogelvlucht de belangrijkste punten van het jaar 2018. 

Ik wens u veel plezier bij het lezen. Heeft u nog vragen of 
ideeën, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Heidi van den Brink
Raad van Bestuur
h.vandenbrink@haprijnmond.nl  

Het lukt ons steeds beter 
om patiëntencontacten 

telefonisch af te handelen.
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HUISARTSENPOSTEN RIJNMOND verzorgt de huisartsenspoedzorg in de avond, nacht en weekend vanuit vijf locaties; locatie Zuid bij het Maasstad 
Ziekenhuis, locatie SFG bij het Franciscus Gasthuis & Vlietland, locatie IJsselland bij het IJsselland ziekenhuis, locatie Ruwaard bij het Spijkenisse 
Medisch Centrum en satellietpost EMC bij het Erasmus Medisch Centrum. In ons verzorgingsgebied wonen meer dan 1 miljoen mensen. Inwoners van 
het puntje van Voorne-Putten tot Capelle aan den IJssel en Berkel en Rodenrijs rekenen op onze zorg en bereikbaarheid. Jaarlijks vinden er meer dan 
250.000 consulten plaats. 

Wie we zijn
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Onze strategie

Van zorgorganisaties wordt verwacht dat 
zij efficiënt, laagdrempelig en integraal 
werken. In deze tijd is dat de manier om 
kosten beheersbaar te houden en aan te 
sluiten bij de verwachtingen en wensen 
van patiënten. Voor de spoedzorg is dat 
niet anders. Belangrijke partners van 
Huisartsenposten Rijnmond zijn de andere 
schakels in de keten van acute zorg.

De zorg is ingrijpend aan het veranderen. 
Dit dwingt ons tot andere werkwijzen. Ook 
de patiënten veranderen, zij willen meer 
eigen regie en hebben eigen ideeën over 
wat spoed is. Meegaan in deze ontwikke-
lingen vraagt om een flexibele organisatie 
met wendbare medewerkers. 

Verschillende maatschappelijke ontwik-
kelingen zetten het primaire proces onder 
druk, zoals de vergrijzing en het beleid 
waarbij mensen langer thuis blijven. Het 
beroep op de eerstelijns spoedzorg wordt 
daardoor groter en complexer. 
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Ontwikkelingen 2018
 Invulling geven aan de strategie
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Optimalisering van het primaire proces
De hoge werkdruk op de post blijft een terugkerende thema. Ouderen die langer thuis (moeten) 
blijven wonen, de verwachting van de maatschappij om 24/7 toegang tot zorg te hebben, de groei 
en diversiteit van de inwoners in onze regio; allemaal factoren die ervoor zorgen dat de vraag naar 
zorg stijgt. Hierbij gaat het niet altijd om huisartsenspoedzorg; veel zorgvragen horen thuis op de 
dagpraktijk of betreffen juist zeer complexe zorgvragen. De combinatie met een teruglopend aan-
tal gevestigde huisartsen en krapte op de arbeidsmarkt maakt dat er gezocht moet worden naar 
alternatieven om het werken op de post voor alle betrokken werkbaar te houden en daarnaast de 
kwaliteit van zorg te borgen. 

Het afgelopen jaar hebben we gekeken naar manieren om onze primaire processen anders in te 
richten zodat we efficiënter kunnen werken, onze medewerkers en huisartsen kunnen ondersteunen 
in de uitvoering van hun taken middels scholingen en trainingen en het verschuiven van zorgtaken 
naar andere zorgverleners.

SPEER
PUNT

Taakherschikking 
De basis van taakherschikking is het overhevelen van taken 
van de huisarts naar andere bevoegde zorgverleners om 
daarmee de werkdruk voor de huisarts te verlagen. In 2017 
is gestart met de inzet van verpleegkundig specialisten op 
locatie SFG. Eerst als experiment maar na een gedegen 
inwerkperiode is de inzet van de verpleegkundig specialist 
op de post een vertrouwde werkwijze geworden. In 2018 
was het plan om deze werkwijze op alle posten te implemen-
teren. Helaas bleek het lastig om verpleegkundig Specialis-

ten te werven, zij zijn dun gezaaid. Daarom werd gezocht 
naar andere mogelijkheden. De inzet van basisartsen startte 
op post Zuid. Onder supervisie van een huisarts pakken zij 
zelfstandig consulten op om daarmee de werkdruk voor de 
huisarts te verlagen. De verpleegkundig specialist werkt ook 
zelfstandig consulten af, op basis van een ingangsklachten-
lijst. De inzet van beide functies wordt als positief ervaren en 
het streven is om medio 2019 deze functies op alle locaties 
in te zetten.  >

11 ONTWIKKELINGEN 2018



Scholing en ontwikkeling 
Een veilige cultuur gericht op het ontwikkelen van medewer-
kers is belangrijk om in de toekomst voorbereid te zijn op het 
dreigende arbeidstekort. Scholing is een middel om ervoor 
te zorgen dat mensen in hun kracht staan en goed toegerust 
zijn om hun werk naar behoren en met vertrouwen uit te 
voeren.

Coaching
Voor de herregistratie werd gebruik gemaakt van het 
beoordelen van banden via triage.nl. Deze bandenbeoor-
deling werd door onze medewerkers als demotiverend en 
bedreigend ervaren. Reden om over te gaan naar een andere 
beoordelingsmethode, gericht op positieve feedback. Deze 
is gevonden in de vorm van coaches die door gesprekken en 
intervisie de triagisten stimuleren om zich te verbeteren en 
hun kennis te verbreden. 

Aantal triagisten in dienst

 2018 2017

 90 96 Gediplomeerd triagisten

 24 28 Ongediplomeerd < 2 jaar in dienst 

 2 2 Ongediplomeerd > 2 jaar in dienst 
   (norm is binnen 2 jaar gediplomeerd)

 58 57 Medisch studenten
 

 174 183 Totaal aantal triagisten

Opleiding Spreekuurondersteuner Huisartsenzorg
In 2018 hebben 12 triagisten de mogelijkheid gekregen om 
de opleiding tot Spreekuurondersteuner Huisartsenzorg 
te volgen om hiermee hun blik op het triagistenvak en de 
kennis over de huisartsenzorg te verbreden. Deze bredere 
kennis kan hen helpen in de telefonische beoordeling van de 
zorgvraag.

Roosteren en interne vacatures
In 2018 is een nieuwe wijze van roosteren geïntroduceerd 
waarmee de formatie beter over de dal- en piekuren ver-
deeld is. Ook is er, met de introductie van een interne 
vacaturebank, overzicht gecreëerd voor de medewerkers in 
ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie. Voor 
veel interne vacatures geldt dat het om neventaken gaat, 
waarvoor additionele scholing wordt aangeboden. 

De regiefunctie op de post
De regiefunctie wordt al enige jaren op alle locaties ingezet. 
Samen met de Oudste van Dienst is de regiearts verantwoor-
delijk voor een gestructureerde en veilige dienst, waarbij de 
OvD zich richt op het organisatorische deel en de regiearts 
op het medisch-inhoudelijke. In 2018 zijn ongeveer 150 
huisartsen opgeleid voor de regiefunctie. Ook hebben we 
de regiefunctie geëvalueerd om ontwikkelmogelijkheden te 
benoemen. In 2019 gaan we hier verder invulling aan geven 
door de regiefunctie verder te ontwikkelen.

UITDAGINGEN EN KANSEN 
DE KRAPPE ARBEIDSMARKT

Ook wij worden geconfronteerd met de krapte op de 
arbeidsmarkt. Een ontwikkeling die zich de komende 
jaren doorzet met als resultaat een tekort van meer 
dan 80.000 medewerkers in de hele sector in 2022. 
In onze regio vissen veel organisaties in dezelfde 
vijver, met een groeiend aantal moeilijk vervulbare 
functies als gevolg.  

Als huisartsenpost hebben we daarnaast te maken 
met de onbekendheid van het functie triagiste en de 
werktijden in de avond, nacht en weekend. Reden om 
de komende jaren vol in te zetten op goed werkgever-
schap waarbij persoonlijk leiderschap en opleiden en 
ontwikkelen de aandacht hebben.
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Samenwerking met ketenpartners en stakeholders

De huisartsenpost is onderdeel van de keten van acute zorg in de regio en heeft een maatschappe-
lijke opdracht om te zorgen voor kwalitatieve invulling van spoedzorgvragen van de inwoners van 
ons verzorgingsgebied. Afstemmen met andere partijen en het weghalen van schotten in de keten 
is dan niet meer dan logisch. Samenwerking komt de kwaliteit van zorg ten goede, brengt efficiën-
tie in de inzet van mensen en middelen en stimuleert kennisdeling. 

SPEER
PUNT

Herstel van de relatie met de IGJ
Het beschadigde vertrouwen van de Inspectie voor Gezond-
heidszorg en Jeugd hebben we in 2018 kunnen herstellen. 
De belangrijkste reden voor het verminderde vertrouwen 
was het niet behalen van de kwaliteitsnormen, een belang-
rijke graadmeter voor de kwaliteit van zorg waar we ons 
als organisatie aan committeren. Door de focus op twee 
branchenormen – het opnemen van de spoedlijn binnen een 
halve minuut en autorisatie van consulten door de huisarts 
binnen 1 uur – is aanzienlijke verbetering behaald. 
Na een tweetal gesprekken met de inspecteurs van de IGJ, 
waarin de prestaties van de organisatie en de voortgang van 
projecten besproken zijn, heeft de IGJ een hernieuwd vertrou-
wen in de organisatie uitgesproken. Het geïntensiveerde 
toezicht is hierna beëindigd. 
  

Werken aan intensievere samenwerking met 
ziekenhuizen in de regio
Op al onze locaties is in 2018 een begin gemaakt met een 
intensiever samenwerking met de spoedeisende hulp van 
de naastgelegen ziekenhuizen. De mogelijkheden om hier 
invulling aan te geven verschillen per locatie, maar ons 
uitgangspunt is om patiëntenzorg te optimaliseren en de 
werkdruk op de post te verlagen door mensen en middelen 
doelmatig in te zetten. In 2018 zijn voorzichtig de eerste 
stappen gezet om hier invulling aan te geven, bijvoorbeeld 
in de vorm van samenwerkingsafspraken op gebied van 
doorverwijzing van patiënten of regelmatig overleg met de 
spoedeisende hulp. Op locaties Zuid en Ruwaard zijn we 
gestart met plannen voor een pilot in 2019 om Eén loket 
voor Spoed te realiseren. >
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UITDAGINGEN EN KANSEN 
EHEALTH

De zorg digitaliseert en ook het huisartsenvak ontwikkelt zich op dit vlak. 
Mogelijkheden als zelftriage of een e-consult bieden kansen om het contact 
met de patiënt efficiënter in te richten. Maar eHealth biedt ook kansen om 
intercollegiaal overleg en samenwerking in de keten slimmer te organise-
ren. Denk aan het delen van informatie over de patiënt tussen betrokken 
zorgverleners, het vergemakkelijken van intercollegiaal overleg of digitaal 
meekijken met een consult. Reden voor ons om te onderzoeken hoe de inzet 
van eHealth kan bijdragen aan innovatieve en doelmatige samenwerking in 
de acute zorg keten.

DIRECTE TOEGANG RADIOLOGIE OP LOCATIE SFG

Wekelijks komen er ongeveer 50 patiënten op locatie SFG met verdenking van een 
botbreuk. Waar de patiënt normaliter doorgestuurd wordt naar de SpoedEisendeHulp 
en daar het hele proces van inschrijving, consult en beoordeling weer moet door-
lopen, is het sinds 1 maart 2018 mogelijk om patiënten direct in te sturen naar de 
Radiologie. Dit heet Directe Toegang Radiologie, waarbij de huisarts bij vermoeden 
van een eenvoudige breuk direct een foto aan kan vragen om te bepalen of er sprake 
is van een fractuur. Het belangrijkste doel van deze intensivering van de samenwer-
king met het Franciscus Gasthuis is het verminderen van wachttijden en een moge-
lijke onnodige eigen bijdrage voor de patiënt. De voordelen voor het ziekenhuis en de 
huisartsenpost zitten met name in het efficiënter inrichten van het werkproces en het 
bieden van de juiste zorg door de juiste persoon. In 2018 zijn er ruim 2.300 patiënten 
die van DTR gebruik hebben gemaakt.
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Ontwikkeling van de organisatie

Al onze activiteiten staan in het teken van de beschikbaarheid van huisartsen-
spoedzorg in de avond, nacht en weekenduren. Hierbij is het nodig dat we ervoor 
zorgen dat we de posten in staat stellen zich op de invulling van de dienst te 
richten. Dit doen we door huisartsen en medewerkers vanuit het Centraal Bureau 
op het Vasteland te ondersteunen op  gebied van kwaliteit, HR, ICT, administratie 
en beleid. 

SPEER
PUNT

BETROKKENHEID DOOR INZET VAN GERICHTE COMMUNICATIE 

De betrokkenheid van onze gevestigde en niet-gevestigde huisartsen bij het 
reilen en zeilen van onze posten is van essentieel belang. Goede communicatie 
over onze plannen en doelstellingen, en het meenemen van de huisartsen en 
medewerkers in het proces voorafgaand aan de besluitvorming, draagt daar 
zeker aan bij. Sinds halverwege 2018 zijn we begonnen met het verzenden 
van een reguliere e-mailnieuwsbrief met informatie over de organisatie in het 
algemeen en met e-mailnieuwsbrieven naar de locaties met specifieke informa-
tie over die post. Ook kwam in december 2018 de eerste vernieuwde HAPTiek 
uit, een blad voor en door onze medewerkers en huisartsen. Het idee achter 
de HAPtiek is om meerwaarde te bieden voor de huisarts en de triagist, door 
kennis te vergroten, achtergrondinformatie te geven over lopende en nieuwe 
projecten en door het reilen en zeilen van de post te verbinden met de gang 
van zaken op de dagpraktijk. 

HAGRO meets 
WAGRO

Is taakherschikking 
het toverwoord?

eHealth 
op de HAP

Nr. 2  |  December 2018

Blad voor en door Huisartsenposten Rijnmond

TERUGBLIK 
OP 2018

Nieuw 
medisch 
manager
Renee Kok

Fysieke triage, 
winst voor patiënt 
en huisarts?

Handige tools voor 
palliatieve zorg.

Calamiteiten 
op de HAP.

Nr. 1  |  mei 2019

Blad voor en door Huisartsenposten Rijnmond

Nieuwe 
Meldcode KIMI. 
De rol van de huisartsenpost.
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Governance
Ons besturingsmodel lijkt niet meer bij te dragen 
aan de slagvaardigheid van de organisatie. Door de 
dynamiek van deze tijd, die de komende jaren in toe-
nemende mate een rol zal spelen, is slagvaardigheid 
door een evenwichtige verdeling van bevoegdheden en 
een lean besluitvormingsproces een vereiste. Met de 
bestuurders van de coöperatie, de Raad van Bestuur 
en de Raad van Toezicht zijn we onder begeleiding van 
een jurist een traject gestart om tot een nieuw model 
te komen dat bijdraagt aan een goede kwaliteit van 
zorg, heldere communicatie en waarbij de invloed van 
de huisartsen via het coöperatiebestuur is geborgd. Dit 
traject zal in 2019 afgerond worden en leiden tot een 
nieuwe governance in 2020.

Brede ondersteuning vanuit 
het Centraal Bureau
Professionalisering vraagt ook om goede ondersteuning 
op organisatorisch, administratief en ICT gebied. Waar 
de locaties zich primair richten op de dagelijkse uitvoe-
ring van onze hoofdtaak - ervoor zorgen dat de patiënt in 
goede handen is tijdens de ANW-uren – zorgen de mede-
werkers op het Centraal Bureau ervoor dat deze proces-
sen goed kunnen verlopen. In 2018 is het Centraal Bureau 
uitgebreid met een projectbureau dat zich richt op het 
adviseren over en opzetten en uitvoeren van projecten 
voor de locaties en een communicatieadviseur die zich 
richt op professionalisering van communicatie richting 
huisarts, medewerker én patiënt.

Patiënt en privacy,
 implementatie van de AvG
De implementatie van de Algemene verordening 
gegevensbescherming per 25 mei 2018 is begeleid 
door de functionaris gegevensbescherming waardoor 
we tijdig aan de nieuwe wetgeving voldeden. Bewust-
wording over de nieuwe wet onder medewerkers en 
huisartsen blijft een punt van aandacht. 

UITDAGINGEN 
EN KANSEN 

ONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIE
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Een sterk management op de post
In 2018 is de organisatie overgegaan van twee locatiemanagers per post naar één locatiemanager. Door het lokaal management 
sterker te positioneren ontstaat duidelijkheid naar medewerkers en huisartsen. Er is een vast gezicht op de post die, in  
samenspraak met de Raad van Bestuur, een heldere lijn uitstippelt. Deze lijn sluit aan bij de strategie van de organisatie.  
De samenwerking met een medisch manager zorgt voor borging van het medisch-beleid. 

Coen Gerretsen
medisch manager 
sinds januari 2014

Renée Kok
medisch manager locatie SFG 
sinds november 2018

Martine den Otter
medisch manager 
sinds juli 2015

Gerard Bles
medisch manager
sinds september 2016

Aletta van de Watering
locatiemanager IJsselland 
sinds november 2011

Aletta Muller
locatiemanager SFG 
sinds maart 2015

Zakia el Koubai
locatiemanager 
sinds juni 2018

Iris Keuvelaar
locatiemanager
sinds december 2012

Locatie Zuid Locatie Ruwaard

Locatie IJssellandLocatie SFG

17



2018 in cijfers3

18



Financieel beleid

De resultatenrekening over het boekjaar 2018 
ten opzichte van de begroting kan als volgt  
worden weergegeven:

Realisatie 
2018

Begroting 
2018

Afwijking t.o.v. 
begroting 2018

Begroting 
2019

 €  €  €  € 
Omzet
Opbrengst verrichtingen  21.378.386  21.163.246  (215.140)  22.538.857 
Verrekend in tarieven  (181.611)  (182.177)  (566)  -   
Totaal bedrijfsopbrengsten (a)  21.196.775  20.981.069  (215.706)  22.538.857 

Bedrijfskosten
Huisartsenkosten  6.695.782  6.945.122  249.340  7.306.754 
Personeelskosten  9.159.516  9.330.600  171.084  9.849.621 
Afschrijvingskosten  331.238  334.100  2.862  297.731 
Overige bedrijfskosten  4.453.403  4.514.424  61.021  5.056.751 
Totaal bedrijfskosten (b)  20.639.939  21.124.246  484.307  22.510.857 

Bedrijfsresultaat (a) - (b)  556.836  (143.177)  (700.013)  28.000 

Financiële lasten  (24.276)  (39.000)  (14.724)  (28.000)
Exploitatiesaldo vóór verrekening  532.560  (182.177)  (714.737)  -   

In tarieven te verrekenen  181.611 
Exploitatiesaldo ná verrekening  714.171 

Mutatie RAK onderbesteding  499.031 
Mutatie RAK overproductie  215.140 
Aftrekpost overschrijding maximum  -   

De financiële situatie is in 2018 sterk verbeterd. Het 
positieve exploitatieresultaat is in 2018  €714.171,-. 
Het resultaat bestaat uit €215.000,- hogere omzet 
(overproductie) en €499.000,- lagere kosten (onder-
besteding) dan begroot. De overige bedrijfskosten zijn 
in 2018 €61.000,- lager dan begroot door lagere kosten 
in huisvesting en automatisering.

In 2018 zijn de huisartsenkosten €249.000,- lager dan 
begroot doordat het niet is gelukt de waarneemdiensten 
(substitutie budget) volledig in te vullen.

De personeelskosten zijn in 2018 €171.000,- lager dan 
begroot doordat de start met taakherschikking later 
is gestart dan gepland. Van de personeelskosten heeft 
€215.000,- een incidenteel karakter uit hoofde van 
ontslagvergoedingen en langdurig zieken.

Het ziekteverzuim is in 2018 gestegen naar 5,6% 
(4,4% in 2017) en de verzuimfrequentie daalt licht 
naar 1.2 (1,3 in 2017). Deze cijfers zijn excl. vangnet.

Bekijk de complete cijfers in de volledige jaarrekening.
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Kengetallen 31-12-18 31-12-17

Liquiditeit (vorderingen+geldmiddelen / kortlopende schulden)  1,55  1,27 
Solvabiliteit (RAK / balanstotaal) 37,0% 23,0%
RAK (Reserve Aanvaardbare Kosten / Omzet) 8,3% 5,3%

2018 2017

 €  %  €  % 
Activa
Vaste activa  960.253 20%  1.125.166 25%
In tarieven te verrekenen  4.526 0%  -   0%
Vorderingen  2.882.869 60%  3.047.063 67%
Geldmiddelen  927.388 19%  372.115 8%

 4.775.036 100%  4.544.344 100%

Passiva
Reserve aanvaardbare kosten  1.779.758 37%  1.065.587 23%
Voorzieningen  318.506 7%  231.200 5%
Langlopende schulden  214.900 5%  372.400 8%
In tarieven te verrekenen  -   0%  177.085 4%
Kortlopende schulden  2.461.872 52%  2.698.072 60%

 4.775.036 100%  4.544.344 100%

Financiële positie

De financiële positie kan als volgt 
 worden weergegeven:
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Productie en 
kwaliteitscijfers

De branchenormen
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< 60 min
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1 uur)

Autorisatie 
< 60 min.
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< 120 min.

Fysieke bereik-
baarheid 

binnen 30 min. 
haalbaar

Aanrijtijden 
U0 en U1 
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20 min.
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U2 visites 

binnen 1 uur

Aanrijtijden 
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binnen 2 uur

98 965985
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54533
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877893

98
959962
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264

396
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767
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%

* incl. contacten tussen 17.00 - 18.00 uurContacten in 2018

Totaal
264.709 *

VisitesTelefonische contacten

109.123 20.923
Consulten op de post

134.663

Norm in % 2018 2017

De cijfers hiervan zijn nog niet betrouwbaar, 
omdat in de meting ritten worden meegeteld 
die minder urgentie hebben. We werken 
eraan om de registraties te verbeteren.

Het lukt ons nog niet om, ondanks de inzet van meer triagistes, 
meer telefoongesprekken binnen 2 minuten aan te nemen, waardoor 
we onder de norm scoren. In 2019 zetten we in op het verkorten van 
de gesprekken. Ondanks de toename van de complexiteit van zorg 
verwachten wij daar nog een verbeterslag te kunnen maken.
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Calamiteiten en VIM’s

Wat is een calamiteit
Een calamiteit is een patiëntencontact met een onver-
wacht ernstig beloop waarbij er een relatie is met de 
kwaliteit van zorg. Niet elke casus met een ernstig 
beloop is een calamiteit. Een aantal factoren geven 
een hogere kans op een calamiteit, zoals meerdere 
contacten met de post of meerdere hulpverleners zijn 
bij de hulpverlening betrokken, eerder contact met 
de eigen huisarts of als het contact met de post in de 
nacht plaatsvindt. 

Calamiteiten 
In 2018 zijn 15 casus met een onverwacht ernstig beloop 
intern onderzocht. De mogelijkheid om eerst onderzoek te 
doen voordat gemeld wordt bij IGJ wordt sinds 2017 gebo-
den zodat onterechte meldingen worden voorkomen. In 4 
(zie de tabel 4.4.1) gevallen bleek dat er een relatie was met 
de kwaliteit van zorg en is er melding van gedaan bij de IGJ. 
Het betrof: 

Post  2018  2017  2016 

IJsselland  0  2  1 
Zuid  2  3  7 
SFG  1  0  3 
Ruwaard  1  1  2 

Totaal  4  6  13 

1.  Niet onderkend hersenabces bij een volwassen vrouw, 
waardoor ernstiger beloop.

2.  Niet onderkend hersenabces bij een kind, waardoor 
delay in de behandeling. 

3.  Niet onderkend acuut coronair syndroom, waarna een 
groot infarct. 

4.  Niet onderkende infectieziekte, waarna een irreversibele 
sepsis en overlijden. 

Uit de analyses van deze casus zijn rode lijnen te ontdek-
ken. Het overleg tussen triagist en huisarts verloopt bij 
een belangrijk deel van de onderzochte casus niet volgens 
de standaard waardoor essentiele informatie verloren is 
gegaan. Een ander leerpunt is dat er veel contacten binnen 
een korte tijd moeten worden geautoriseerd waardoor niet 
altijd kritisch wordt gelezen voordat de huisarts het contact 
autoriseert. Hierdoor functioneert deze veiligheidsbarrière 
niet goed.

Voor onze organisatie zijn calamiteiten belangrijke leer-
momenten. Het overleg tussen huisarts en triagist wordt 
verder gestandaardiseerd. Een bewustwordingscam-
pagne zal het belang van dit overleg onder de aandacht 
brengen.  De autorisaties worden geanalyseerd op 
relevantie om te onderzoeken of niet-kritische contacten 
zonder autorisatie kunnen worden afgerond. Zowel het 
overleg tussen huisarts en triagist als het autorisatiepro-
ces zijn in 2018 aangemerkt als hoog-risico processen. 
De risico's worden hierdoor intensief gemonitord.
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VIM’s
Al een aantal jaar wordt ingezet op bewustzijn voor 
patiëntveiligheid en het belang van Veilig Incidenten Melden 
(VIM) als middel om de patiëntveiligheid te verbeteren. Na 
de-centralisatie van de VIMcommissies zijn deze commissies 
in 2018 uitgebreid met een triagist. De locatiemanagers 
zijn nog steeds betrokken bij de VIMcommissie, maar in een 
andere rol. Zij doen zelf geen analyses meer maar bespreken 
de bevindingen en aanbevelingen regelmatig met de VIM-
commissies. Hierdoor is de VIMcommissie onafhankelijk en 
de locatiemanager beter gepositioneerd als verantwoorde-
lijke persoon. De nieuwe VIM-commissieleden zijn inmiddels 
geschoold.

in 2018 is het aantal vims lager dan het jaar ervoor. Analyse 
laat zien dat dit komt door een procesverbetering bij het 
invoeren van de eigen huisarts in het callmanagementsys-
teem. Het aantal meldingen blijft (met uitzondering van de 
verkeerd ingevoerde huisarts) stabiel. Dat betekent dat de 
meldingsbereidheid bij de medewerkers hoog blijft.

Q/post Hoofdkantoor Erasmus MC IJsselland Ruwaard SFG Zuid Totaal/Q 

Q1 1 36 11 43 21 115 
Q2 4 28 15 76 45 159 
Q3 0 12 12 18 22 66 
Q4 2 2 28 12 23 28 99 

Totaal 2018 2 7 104 50 160 116 439 
Totaal 2017 0 1 147 72 197 159 620

Verdeling VIM’s naar oorzaak

238
Verkeerd verzonden 

waarneembericht

40
Ontbreken en onjuist 

gebruik protocol

36
Communicatie

18
Te lange wachttijd

20
Onjuiste bepaling 

urgentie

9
Verkeerde 

behandeling

18
ICT-apparatuur 
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Klachten en geschillen

Via de website kunnen patiënten een klacht indienen als ze ontevreden zijn over 
de dienstverlening van Huisartsenposten Rijnmond. Veelal blijkt dat een klacht 
voortkomt uit een andere verwachting van de patiënt. Klachten worden zoveel 
mogelijk binnen een week door de locatiemanagers opgepakt. Deze werkwijze 
zorgt ervoor dat bijna alle klachten in 2018 naar tevredenheid van de klagers zijn 
afgehandeld. Slechts 2 klagers zijn doorverwezen naar de externe klachtenbemid-
delaar SKGE en daarna doorgegaan naar de geschillencommissie. Eén geschil is 
ongegrond verklaard, de andere is deels gegrond verklaard. 

 171
Klachten  2018

Aard van de klacht

Medische handelen arts  81
Organisatie  58
Handelen medewerker  51
Bejegening medewerker  21
Bejegening arts 19
Bereikbaarheid  8
Bejegening Mobiel Ondersteuner Huisarts 3
Handelen Mobiel Ondersteuner Huisarts 3
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Organisatie4
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Raad van Toezicht
H.M. Bolle, voorzitter  
S. Shackleton- Dijkstra, 
 vice-voorzitter
T. Groenendijk- de Vos
G.R.J. de Groot
E.P.W.A. Talboom-Kamp,
 lid per 1-4-2018

Raad van Bestuur
A.J. van der Born, medisch 
 bestuurder tot 1-2-2018
H.G.M. van den Brink, 
  voorzitter raad van 

Bestuur 

Beleidscommissie SFG
C.M.A. Bender- de Paauw,  
 voorzitter  
G.W.A.M. Bles, 
 medisch manager 
C. Hofman- van Vliet 
D.M.K.H. Oei

Beleidscommissie 
IJsselland
S.J. van Schaik, voorzitter 
C.P. Gerretsen, 
 medisch manager 
M. van Gorcum 
G.M. Joppe 

Coöperatiebestuur
G.J. van Zellem, voorzitter
H.J. Hoogervorst
C.M.A. Bender- de Paauw 
M. van Gorcum
A.L. van Zwol

Ondernemingsraad
P.M. Janse, voorzitter 
K. de Reus, secretaris
J. Dijkstra
C. Kruis
E. van der Linden 
A.Mulder
A. Ganpat- Biharie 
A. Gerrits 
Z. el Koubai
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Beleidscommissie Zuid
G.J. van Zellem, voorzitter
G.W.A.M. Bles, 
 medisch manager 
Y.G. Jansen
J.T.E. de Penning
A.N. Vermulm
S.H. Janssen

Beleidscommissie Ruwaard
A.L. van Zwol 
 voorzitter
G.H. Blom 
K.F. van Eijk 
M.P.A.C. Olieslagers 
R.J. Weber 
M. den Otter
 medisch manager

Dienstencommissie SFG
V.T. Nguyen
F. Cimen
M.C. Eppens 
A. Harderwijk 
F.P. Hohmann 
P. van Iperen
J. Linthorst 
B.J. Olthof 
K. Özveren 
E.N. Stam 
A.C. van der Stelt 
A.T. van Winkel

Dienstencommissie
IJsselland
J.F.M. Blankers
E. Borsboom
R.E. Haas de- Bax
M.A. Remmerswaal
A. Slikker
A. van Zuijdam

Dienstencommissie Zuid
B. Adèr 
A.Z. Banai
F. Boute
R van Venrooy
J. Grevelink
K. Balwant-Gir
M. Kevin-Snijder
J.A.M. Galesloot
B.W.V. Schouten
R.J.M. Laschet
M.K. Briedjlal 
M.L. Brouwer 
H.A. Bruijns 
J.P. Caljouw- Vos 
C.M. Chan- van der Vorm 
N.M. Ferguson 
P.T. Folmer  
C.J. Luijendijk 
T. Polat 
Ph.J. Postema
A.N. Raja 
T.P.A.M. Schaumont
D. Siccama
E.G. Speksnijder
R.P. Vermaat
A.S. Vijlbrief
J.E. van der Vorm

Dienstencommissie 
Ruwaard
A.A. de Boer
B. Bulut 
S.W. den Haan 
A.P.J.M. van den Hurk 
M.P.C. van der Leelie 
J. Miedema 
B. Mohamad
G.M. Schoenmaker 
R.F. Seijsener 
T.P.M. Timp
H. Venes  
M.J. van der Wateren
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Centraal Bureau
Vasteland 12G
3011 BL Rotterdam
T  010 206 03 00
E  info@haprijnmond.nl
KvK 24342302

www.huisartsenpostenrijnmond.nl
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